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Datum: 3 Sept.  2017.                                                                                              Nr: 330. 

Vieringen 
Woensdag 6 Sept, om 9.00 uur, viering van woord en communie. 

Zondag 10 sept om 11.15 uur, viering van woord en communie, m.m.v. de Cantorij 

Agenda: 

Woensdag 6 sept is er om 19.30 uur weer schriftinstuif in Langeraar 

Donderdag 7 sept om 19.00 uur, vormselbijeenkomst in het Achterom. 

Vrijdag 8 sept om 19.00 uur zijn de jongeren van Rock Solid bijeen in het Achterom. 

Mededelingen 
Morgen / vandaag, zondag 3 sept hebben de tieners van Rock Solid hun zomeruitje. Het is 

altijd goed dat er af en toe ook eens wat anders of ontspanning is, om elkaar ook op een 

andere manier mee te dan op de stoel in het Achterom. Wij wensen hen natuurlijk heel veel 

plezier en mooi weer. 

Maria. 
Op vrijdag as. 8 september viert de Kerk het feest van Maria Geboorte.  

In onze parochiefederatie vieren we dit op feestelijke wijze.  

‘s Morgens om 9.00 in Noorden, voorgangers zijn pastoor Glas en pastor Hoogenbosch 

En ‘s avonds om 19.00 in Hoogmade, voorgangers zijn pastoor Glas en                                

bisschop van den Hende.          In beide vieringen is er medewerking van een koor. 

 

Maria Geboorte is een Maria-feest in de Latijnse en de Orthodoxe Kerk. De Orthodoxie viert 

Maria's geboorte met een aparte liturgie, in de Katholieke Kerk geldt het als feest en wordt 

gevierd zonder octaaf. 

Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. Eerste bronnen, die de 

viering van Maria's geboorte bevestigen, dateren uit de 6e eeuw. 

De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de 

basiliek H. Anna, Maria's moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de 6e eeuw gewijd 

aan Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de 

Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen (hoogoctaaf) geworden. Het 

octaaf werd in 1955 afgeschaft, terwijl het feest behouden bleef. 

De datering op 8 september is ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum werd later de 

viering van Maria Onbevlekte Ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 9 

september). 

 

Weerspreuken 

"Op Maria Geboort, trekken de zwaluwen voort." 

 

"Het weer van Lieve Vrouw Geboort, duurt gaarne zo vier weken voort." 
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